
Zdieľajte letné zážitky 
s arriva bajkom, foto 
označte #arrivabikeleto 
a ste v hre!

Trvanie súťaže od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 do 12.00 h.
Víťazov vyhlásime 10. 10. 2018. Viac informácií na webe arriva.bike

Pozvite rodinu, kamarátov 
na spoločný výlet arriva bajkom!

1x víkend v Prahe pre 
2 osoby na 2 noci, doprava 
vlakom arrivaexpress

3x balíček 
darčekových 
predmetov

2x ročné 
predplatné 
na arriva bike 
v hodnote 25 €

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE #arrivabikeleto?
Požičajte si počas leta arriva bike a objavujte mesto Nitra inak!
Stačí sa len správne zaregistrovať alebo si stiahnuť aplikáciu arriva 
bike, aktivovať si konto a jazdiť bicyklom arriva bike po meste. 
Podeľte sa o svoj tohtoročný foto zážitok na Instagrame alebo 
Facebooku a ste v hre!

S každou fotkou hráte o tieto ceny:

Radosť EKO cestovať

Bajkujte 
o víkend v Prahe! 

od 1. 7. NITRA
Zdieľané bicykle prevádzkuje: 
ARRIVA Slovakia a.s., Štúrova 72, 949 44  Nitra

Zákaznícka podpora: 
Tel.: +421 915 244 244, 
Po – Ne 8.00 – 20.00 h.
E-mail: bike@arriva.sk
www.arriva.bike

Súťaž #arrivabikeleto 



Zdieľané bicykle nájdete v Nitre 
na 7 výpožičných stanovištiach: 

RegIsTRujTe sA A BAjkujTe 7 dNí v TýždNI. 
1.  Registrujte sa prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo 

online na www.arriva.bike.
2.  Po registrácii dostanete SMSkou osobné identifikačné číslo 

(6-miestny PIN kód), ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie 
v smartfóne alebo do svojho zákazníckeho účtu online.

3.  Prenájom je možné uskutočniť prostredníctvom aplikácie alebo 
čipovej karty vydanej spoločnosťou ARRIVA NITRA a počítača 
na bicykli. Vrátenie je možné uskutočniť iba prostredníctvom 
počítača na bicykli.

4.  Registráciou v aplikácii arriva bike si môžete prenajať 
aj zdieľané bicykle spoločnosti nextbike kdekoľvek v Európe.

ČíSlo STANIcE NázoV STANIcE

5300 Autobusová stanica

5301 svätoplukovo námestie

5302 župné námestie

5303 Tr. Andreja Hlinku – Centro Nitra

5304 sPu Šd Mladosť

5305 Mestský park

5306 Chrenovský most

Radosť EKO cestovať Viac informácií na arriva.bike

Ako sI PReNAjAť BICykel?
Prenájom je možný prostredníctvom mobilnej aplikácie 
alebo čipovej karty (vydanej spoločnosťou ARRIVA NITRA, 
nextbike). Naraz si môžete požičať maximálne 4 bicykle. 

kde NájdeM APlIkáCIu ARRIvA BIke?
Mobilná aplikácia arriva bike je dostupná v smartfóne 
cez App Store alebo Google Play.

PReNájoM PRosTRedNíCTvoM 
MoBIlNej APlIkáCIe NA TelefóNe: 
1.  zadajte do aplikácie číslo bicykla a potvrďte prenájom. 
2.  zobrazí sa Vám 4 miestny kód. 
3.  zadajte kód do počítača na bicykli a stlačte oK. 

zámok sa otvorí automaticky.

PReNájoM PRosTRedNíCTvoM CykloPočíTAčA 
PRIAMo NA BICyklI (ukážkA CykloPočíTAčA):

1.  zadajte svoje telefónne číslo na počítači 
na bicykli alebo naskenujte svoju čipovú kartu 
(vydanú spoločnosťou ARRIVA NITRA alebo 
nextbike) na počítači na bicykli.

2.  Vložte 6-miestny PIN kód do počítača 
na bicykli a stlačte oK.

3.  zámok sa otvorí automaticky.

Ako A kde vRáTIť PožIčANý BICykel?
Bicykle môžete vrátiť iba na oficiálnych stanovištiach v rámci 
mesta Nitra. za účelom vrátenia bicykla uzamknite bicykel 
na niektorom zo 7 stanovíšť a potvrďte jeho vrátenie pomocou 
počítača na bicykli.
Postup pri vrátení bicykla:
1.  Vráťte bicykel zatlačením do stojana na oficiálnom 

bicyklovom stanovišti a uzamknite bicykel prevlečením 
externého zámku cez vidlicu a stojan.

2.  Ak sú stojany obsadené, uzamknite bicykel prevlečením 
externého zámku cez prednú vidlicu hneď vedľa stojana 
v blízkosti stanice.

3.  Stlačením „oK“ na počítači na bicykli potvrďte 
vrátenie a nasledujte inštrukcie.

arriva bike

CeNNík služIeB

tarifa jednorazový 
poplatok ročné predplatné

ročné predplatné - 25 €
prvých 60 min. 0,50 € zdarma
ďalších 60 min. (do 4 h.) 0,50 € 0,50 €
24 hod.  max. 3,00 € max. 3,00 €

Možnosť platby: kreditná alebo debetná karta.


